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Znajdujący się w Jerozolimie model
świątyni z czasów Chrystusa.

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 2,13-25)

Fot.: A. Wróbel

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły,
baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał
wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy
sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli
sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem
wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech
dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz
w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie
Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy,
w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze
wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.
Jaka jest miara mojej miłości? Czy kocham nie patrząc na to, ile w zamian dostaję, czy może zachowuję się jak handlarz albo ktoś, kto
wymienia waluty: ty mi tyle, to ja tobie tyle?
Popatrz na swoje motywy. Czy przypadkiem nie robisz czegoś chętniej dla tych, którzy w zamian podziękują, pochwalą, pokażą jak bardzo
doceniają? Czy jesteś w stanie, z głębi serca, zrobić coś dla tych, którzy po ludzku na to nie zasługują? Niespodziewane dobro niejednego
potraﬁ przemienić.

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
NIEDZIELA 11.03.2018
7:00

Msza św. z nauką ogólną

9:00

Msza św. z nauką ogólną

11:00

Msza św. z nauką ogólną

17:00

Msza św. z nauką ogólną

Rekolekcje w naszej para ii poprowadzi
franciszkanin o. Konstanty Ciaranek Rektor kościoła ss. Prezentek
w Krakowie i katecheta.

CZY WIECIE ŻE...?
PONIEDZIAŁEK 12.03.2018
8:00

Msza św. z nauką ogólną

9:45

Nauka dla dzieci z klas 4÷6

10:40
11:40
18:00
19:15

Nauka dla dzieci z klas 0÷3
Nauka dla młodzieży z klas 7
Szkoły Podstawowej oraz II i III
Gimnazjum
Msza św. z nauką ogólną
Nauka dla młodzieży ze szkół
średnich, studentów i młodzieży
pracującej

WTOREK 13.03.2018
8:00
9:00÷10:30
11:00÷12:00
17:00÷18:00
18:00

Msza św. z nauką ogólną

18:30÷20:00

Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania
Msza św. z nauką ogólną

Słowo rekolekcje pochodzi z języka łacińskiego re-colligo, co
oznacza „znowu zbierać, przyjmować, odzyskać”. Rekolekcje to czas,
by „pozbierać się” (re-colligo), a może „ochłonąć, opamiętać się” (se
recoligere). To także osobista reﬂeksja, modlitwa i ćwiczenia duchowe.

ŚRODA 14.03.2018
8:00

Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji

9:45

Msza św. z nauką dla dzieci z klas 0÷6

11:40

Msza św. z nauką dla młodzieży
z klas 7 Szkoły Podstawowej oraz
II i III Gimnazjum

16:00

Sakrament pokuty dla starszych
i chorych

16:30

Msza św. dla starszych i chorych
z udzieleniem sakramentu
namaszczenia chorych

20:00

Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji

4 marca - wspomnienie św. Kazimierza, królewicza
Święty Kazimierz urodził się 3 października 1458 roku na Wawelu. Był synem króla
Kazimierza Jagiellończyka oraz Elżbiety, córki cesarza Niemiec, Albrechta II. Jego
nauczycielami byli ks. Jan Długosz oraz Kallimach. Podczas dwuletniego pobytu ojca na
Litwie, królewicz Kazimierz jako namiestnik rządził w Koronie. Wezwany przez ojca
w 1483 roku do Wilna zmarł w drodze na gruźlicę. Pochowano go w katedrze wileńskiej,
w kaplicy Najświętszej Marii Panny.
W 1521 roku papież Leon X wydał bullę kanonizacyjną, która zaginęła, stąd ponowną
bullę kanonizacyjną wydał papież Klemens VIII w dniu 7 listopada 1602 roku.
W naszym kościele, nad ołtarzem Matki Boskiej Częstochowskiej, czwarty od lewej
witraż przedstawia św. Kazimierza, królewicza.
Na witrażu znajduje się napis WILNO - miejsce w którym został pochowany oraz napis
OFIAROWAŁ JAN BUBAK Z SYNAMI I RODZINĄ.

Grupy paraﬁalne
Schola dziecięca - WESOŁE NUTKI
Schola powstała w 2012 roku. Tworzą ją dzieci, które lubią śpiewać na chwałę Bożą
oraz wzbogacać liturgię Mszy św., a także uroczystości związane z naszą paraﬁą. Chcąc
śpiewać w scholi WESOŁE NUTKI, nie trzeba mieć wybitnych zdolności muzycznych najważniejsze, aby to wspólne śpiewanie sprawiało radość i pomagało w modlitwie.
Spotkania i próby scholi odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:00 w salce obok
plebanii oraz w piątki o godz. 17:00 w budynku Biblioteki Gminnej w Michałowicach.
Schola WESOŁE NUTKI w 2015 roku zdobyła pierwsze miejsce w Świętokrzyskim
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kielcach (w kategorii do 13 lat). Uczestniczyła także
w spotkaniu opłatkowym Caritas z kard. Stanisławem Dziwiszem. Schola współpracuje
ze stowarzyszeniem Nadzieja Michałowic.
Fot.: M. Ziółkowski
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 05.03.2018
18:00

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO ŚPIEWANIA

+ Stanisławę Nogieć w 7. rocznicę śmierci i Mieczysława
Nogieć w 35. rocznicę śmierci

Wtorek – 06.03.2018
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże
7:00
i potrzebne łaski dla Macieja w 40. rocznicę urodzin
18:00 + Zoﬁę i Stanisława Tochowicz, Marię i Tomasza Sulawa
Środa – 07.03.2018 – świętych Perpetuy i Felicyty, męczennic
7:00 + Mariana Pateckiego
W intencji wszystkich kobiet naszej paraﬁi
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
O opiekę Matki Bożej dla Marty i Marii
+ Marię Kmita
20:00 +Bolesława Górka w 13. rocznicę śmierci, Mariannę
i Jana Górka
+ Irenę Sobczyk w 2. rocznicę śmierci
+ Zbigniewa Tochowicz
+ Stefana Chećko
Czwartek – 08.03.2018 – św. Jana Bożego
7:00 + Stanisławę Kopeć
18:00 W intencji Panu Bogu wiadomej
Piątek – 09.03.2018 – św. Franciszki Rzymianki, męczennicy
7:00 + Zoﬁę Oparciak
18:00 + Franciszka Wójcik, Leszka, Helenę i Józefa Bednarczyk
Sobota – 10.03.2018
7:00 + Krystynę Depta
18:00 + Mariannę i Bolesława Górka, Jana Górka
Niedziela – 11.03.2018 – IV Niedziela Wielkiego Postu Laetare
7:00 + Leokadię i Józefa Janas i zmarłych z rodziny Janas
+ Władysława w 1. rocznicę śmierci i Jana w 22. rocznicę
9:00
śmierci
11:00 W intencji wszystkich paraﬁan
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
17:00
dla Józefy w 70. rocznicę urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na III Niedzielę Wielkiego Postu – 04.03.2018
Droga Krzyżowa w naszym kościele w piątek o godz. 17:00 dla
dzieci i po Mszy św. o godz. 18:00, a w niedzielę po Mszy św. o godz.
11:00 i o godz. 15:00.
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16:00.
Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich
paraﬁan: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych
umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
Prosimy o zebranie w poszczególnych rejonach oﬁar na kwiaty do
Bożego Grobu.
W czwartek 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka
uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach. Wszak
kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie.
Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym
wzorem żony i matki. Zapraszamy na wspólną modlitwę w intencji
kobiet naszej paraﬁi podczas Mszy św. i nowenny do NMP Królowej
Polski w środę (7.03) o godz. 20:00.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

ś.p. Janusz Teczke
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Paraﬁa p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.
Adres: 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II, 2. Tel. +48 12 388 50 08; www.paraﬁamichalowice.pl
Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

